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  Προς τους  Υπουργούς: 

α) Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

β) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μαυρουδή Βορίδη 

 

Θέμα: « Άμεση ανάγκη λήψης μέτρου μείωσης ΦΠΑ στο κρασί.»  

 

  Καθώς η κανονικότητα αποκαθίσταται με συνετά βήματα και η οικονομία επανεκκινεί μετά την 

σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων- αναγκαίων για την προστασία του πληθυσμού από τον 

κορωνοϊό- απαιτείται να δοθούν όλα εκείνα τα απαραίτητα κίνητρα που θα τονώσουν την 

κατανάλωση ορισμένων προϊόντων και θα περιορίσουν κατά το δυνατόν τις απώλειες σε τομείς 

κρίσιμους- μεταξύ άλλων και σε  αυτούς της  οινοπαραγωγής  και της  οινοποιίας- ενώ θα 

αποτελούσε ισχυρό σήμα στήριξης για ένα προϊόν ευρύτατης κατανάλωσης, όπως το κρασί, με 

σημαντικό αντίκτυπο τόσο στην εθνική, όσο και στην τοπική οικονομία. 
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    Η συγκεκριμένη πρόταση της μείωσης του ΦΠΑ στο κρασί στοιχειοθετείται τόσο με βάση 

τεχνοκρατικές απόψεις, όσο και μέσα από επανηλειμμένες δηλώσεις /κραυγές αγωνίας όσων 

δραστηριοποιούνται σε όλη την παραγωγική αλυσίδα του κρασιού στην Ελληνική Επικράτεια,  

καθώς επίσης και του συνόλου των  φορέων του κλάδου.  

    Σημειωτέον, ότι σε συνδυασμό με τον κλάδο της εστίασης,  που είχε παραμένει κλειστός για 

διάστημα άνω των δύο μηνών- γεγονός που έχει επιφέρει σημαντική μείωση στην κατανάλωση 

κρασιού- ο  κλάδος της οινοποιίας έχει υποστεί καίριο πλήγμα, ενώ εκτιμάται ότι αντίστοιχα 

προβλήματα αντιμετωπίζουν ήδη και οι αμπελουργοί, με τις σοδειές τους (της φετινής και της 

επόμενης χρονιάς)  να μένουν ως επί το πλείστον αδιάθετες. 

   Προτείνεται  λοιπόν  η μείωση του ΦΠΑ στο κρασί, όπως επίσης  και η μεταφορά στο συντελεστή 

του 13%, δεδομένου ότι  η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με το άνοιγμα των επιχειρήσεων εστίασης, 

θα μπορέσει να δώσει την απαραίτητη ώθηση που θα ενισχύσει την κατανάλωση. Παράλληλα, θα 

αποτελέσει ηχηρό μήνυμα στήριξης του συγκεκριμένου προϊόντος ταυτότητας και όσων 

ασχολούνται με αυτό. 

   Επιπροσθέτως  και σε τεχνοκρατικό επίπεδο,  το συγκεκριμένο μέτρο  θα μετριάσει τις απώλειες 

εσόδων της εστίασης αλλά και των κλάδων που διοχετεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό της 

παραγωγής τους  σε αυτή, και  άρα, κρίνεται απολύτως απαραίτητη η μείωση του  ΦΠΑ από το 

24% στο 13%, τόσο για την εστίαση όσο και για προϊόντα που διατίθενται μέσα από τα εστιατόρια, 

δεδομένου ότι μέσω της εστίασης διακινείται περίπου το 75% των προϊόντων κρασιού και το 57% 

της μπύρας.  Ας σημειωθεί εδώ ότι οι πωλήσεις του κλάδου εξαρτώνται σε ποσοστό 80% από 

εκείνες που γίνονται στα εστιατόρια, ενώ τα σούπερ μάρκετ και υπόλοιπα καταστήματα 

αποτελούν μικρή αγορά για τις επιχειρήσεις, ενώ σύμφωνα  με τα στοιχεία του Συνδέσμου 

Ελληνικού Οίνου η πτώση στον τζίρο είχε αγγίξει το 90%  και αναμένεται να καταλήξει  στο 30- 

50% ανάλογα με την καλοκαιρινή τουριστική κίνηση. Την ίδια περίοδο μάλιστα, οι εξαγωγές στις 

μεγάλες αγορές παραμένουν «παγωμένες», σχεδόν ανύπαρκτες, με ελάχιστες εξαιρέσεις. 

   Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου,  επισημαίνοντας πως το συγκεκριμένο μέτρο 

αποτελούσε πάγιο αίτημα του κλάδου, διαμαρτύρεται εντόνως: «Εμάς μας ξέχασαν. Μειώθηκε ο 

ΦΠΑ στον καφέ και τα ροφήματα και το κρασί στην εστίαση παραμένει ακριβό, με 24% ΦΠΑ. Πάλι 

μένουμε στη θέση του “μουτζούρη”» . Σημειώνει ακόμη ότι « η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη 



δώσει πράσινο φως στην δυνατότητα εφαρμογής μειωμένου συντελεστή στα αλκοολούχα ποτά 

συμπεριλαμβανομένου του κρασιού, όταν ο ίδιος συντελεστής εφαρμόζεται και στην εστίαση 

(σημείο 12α του Παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας περί ΦΠΑ)», συμπληρώνοντας: «Μερικές χώρες 

απολαμβάνουν ήδη ειδικού καθεστώτος μειωμένου ΦΠΑ (Αυστρία, Λουξεμβούργο), ενώ άλλες 

ετοιμάζονται να εφαρμόσουν το αυτονόητο, εντάσσοντας το κρασί σε μειωμένο συντελεστή μαζί 

με την εστίαση», συνεχίζοντας: «...εφόσον, ο σκοπός της κυβέρνησης είναι δημοσιονομικός, 

υπενθυμίζουμε ότι το μόνο που θα επιτευχθεί είναι η περαιτέρω αύξηση του λαθραίου και 

ανώνυμου κρασιού», ενώ  προσθέτει ότι: «αν πάλι επιδιώκεται η προάσπιση της δημόσιας υγείας, 

ας μην λησμονείται ότι η κατανάλωση κρασιού και μάλιστα στην εστίαση ουδέποτε κρίθηκε 

παράγοντας αύξησης της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ». 

    Όσον αφορά  στην επιστροφή  Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα μικρά οινοποιεία-  που οι 

μικροί οινοπαραγωγοί είχαν προκαταβάλει για κρασί, το οποίο όμως, δεν είχαν διαθέσει στην 

κατανάλωση κατά την περίοδο που ίσχυε ο συντελεστής ΕΦΚ κρασιού και έως την ημερομηνία 

κατάργησής του- αποτελεί ανακουφιστικό μεν μέτρο, ανεπαρκέστατο δε, και σε καμία περίπτωση,  

δε λύνει τα συσσωρευμένα και δυσανάλογα με άλλων κλάδων προβλήματα των οινοπαραγωγών- 

ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μία  εξέλιξη που κρίνεται ως  διόλου ενισχυστική  για τον συγκεκριμένο 

κλάδο, κατά τη διανύουσα περίοδο.  Οι οινοπαραγωγοί, άλλωστε, ιδιαίτερα αυτοί με μικρή 

παραγωγή και σε απομακρυσμένες περιοχές ή νησιά, έχουν δει τα έσοδά τους σχεδόν να 

εκμηδενίζονται, καθώς  όπως επισημαίνουν: "η επιστροφή του ΕΦΚ αφορά τους συναδέλφους 

οινοπαραγωγούς που ήθελαν να πουλήσουν παραγωγή από τον τρύγο του 2018  πριν το τέλος του 

χρόνου και είχαν προκαταβάλει την πρώτη δόση ή το σύνολο του φόρου που τους αντιστοιχούσε 

και δεν είχε μετακυλιστεί στον καταναλωτή.  Έτσι, μαζί με τα χίλια και πλέον οινοποιεία της Χώρας 

(αυτό το διαμάντι της μεταποίησης) μπαίνουν στο περιθώριο εμμέσως και οι αμπελουργοί καθώς 

και μια μεγάλη ομάδα από προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών της εγχώριας αγοράς που 

εξαρτώνται άμεσα από την ευημερία του ελληνικού κρασιού. Ενός προϊόντος ήδη πολλαπλά 

χειμαζόμενου ». 

    Σημειωτέον, ότι ως ΜέΡΑ25 αποτελεί πάγια και αναπόσπαστη θέση του πολιτικού μας 
προγράμματος η μείωση των φορολογικών συντελεστών σε μια οικονομία που τόσο το 
κεφάλαιο όσο και η εργασία μεταναστεύουν.  

Προτείνουμε τους εξής συντελεστές: 

https://www.reporter.gr/Eidhseis/Oikonomia/436897-Epistrofh-toy-proplhrwmenoy-EFK-sto-krasi


• Μείωση του μέγιστου συντελεστή ΦΠΑ από 24% σε 15% και 18%, ανάλογα με το αν οι πληρωμές 
γίνονται ηλεκτρονικά/με κάρτα (15%) ή με μετρητά (18%) 

• Προοδευτικό φόρο επιχειρήσεων με μείωση του φόρου των (λίγων) μεγάλων επιχειρήσεων από 
29% σε 26%, των μεσαίων επιχειρήσεων σε 20% και των μικρών σε 15% 

• Σταδιακή κατάργηση της προπληρωμής φόρων (με πλήρη κατάργηση εντός 3-ετίας) 

• Κατάργηση του φόρου αλληλεγγύης για εισοδήματα κάτω των 30.000€, διατήρηση του 
αφορολογήτου ορίου και μείωση των συντελεστών για εισοδήματα από 12.000€ έως 15.000€. 

Η μείωση της φορολογίας θα αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών με αποτέλεσμα 
την αύξηση της ζήτησης και τον περιορισμό των υφεσιακών πιέσεων, ενώ η μείωση της 
φορολογίας στις επιχειρήσεις θα τους δώσει ανάσα ρευστότητας και θα προσελκύσει νέες 
επενδύσεις. 

    Εν όψει της εξειδίκευσης λοιπόν  των σχετικών μέτρων στήριξης της οικονομίας, το Υπουργείο 

Οικονομικών και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης οφείλουν να αναγνωρίσουν την 

ιδιαιτερότητα του προϊόντος και να βοηθήσουν το ελληνικό κρασί να ορθοποδήσει, μην   

καταδικάζοντάς το με έναν συντελεστή ΦΠΑ από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. 

    Τα τελευταία χρόνια το ελληνικό κρασί έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο που οφείλεται σε  

εναργείς, επίμονες και επίπονες προσπάθειες και συνεργασίες των Ελλήνων αμπελουργών,  

οινολόγων, οινοπαραγωγών,  προσπάθειες που επιβεβαιώνουν καθημερινά την ποιότητα των 

ελληνικών κρασιών. 

  Η Κυβέρνηση οφείλει  να στηρίξει- όχι μόνο κατά την παρούσα συγκυρία- τον αδιάλειπτο  αγώνα 

του οινοπαραγωγικού κλάδου, που έχει καταφέρει να μετατρέψει το Ελληνικό κρασί σε  ένα 

εξαιρετικά αξιόλογο εξαγώγιμο προιόν- προωθώντας το ακόμη περισσότερο και ενισχύοντας με 

σοβαρά οικονομικά μέτρα στήριξης την ήδη υψηλή θέση  που κατέχει στις προτιμήσεις  των 

καταναλωτών σε παγκόσμιο επίπεδο. Το έχει ανάγκη και το αξίζει με το παραπάνω! 

 

    Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός; 

1. Σχεδιάζετε την περαιτέρω λήψη μέτρων για την ενίσχυση της προώθησης,της προβολής και 

της κατανάλωσης του ελληνικού κρασιού; 



2. Προτίθεστε να λάβετε υπόψη τα πάγια αιτήματα των οινοπαραγωγών για μείωση του ΦΠΑ 

στο κρασί, ευρισκόμενα στην ίδια κατεύθυνση με τις προτάσεις του ΜέΡΑ25, 

ανακουφίζοντας τους οινοπαραγωγούς που υπηρετούν ένα νευραλγικό κομμάτι της 

παραγωγής και της οικονομίας μας και συμβάλλοντας ουσιαστικά στο διαρκή αγώνα τους 

για την ανάδειξη του ποιοτικού  ελληνικού κρασιού; 

 

              

                                                                                                      Η ερωτώσα Βουλευτής 

                                                                                         

                                                                                                       Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 

 




